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W S T ę P

Branża logistyczna w Polsce  
ma się dobrze jak nigdy wcześniej. 

Podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych roś-
nie o kilkanaście procent w skali roku. Mimo to, od wielu 
kwartałów, udział niewynajętej powierzchni utrzymuje 
się stale na bardzo niskim poziomie, a nowe projek-
ty nie czekają na najemców. znaczna część inwestycji  

już w momencie symbolicznego przecięcia wstęgi jest w więk-
szości wynajęta. Wynika to przede wszystkim z wysokiego po-
ziom popytu napędzanego stale rosnącą konsumpcją oraz dy-
namicznym wzrostem handlu internetowego (e-commerce). 
całości obrazu branży dopełnia niesłabnąca popularność pro-
jektów szytych na miarę (tzw. built-to-suit), które upodobały 
sobie między innymi firmy z branży e-handlu.

z drugiej strony należy pamiętać, że sektor przemysłowo-  
-logistyczny cechuje duże zapotrzebowanie na siłę roboczą. 
Rozwój większości firm wymaga nie tylko wykwalifikowa-
nej kadry, ale i szerokiego dostępu do pracowników wyko-
nujących prace proste. Jak zatem należy oceniać przyszłość 
branży obserwując najniższy od ponad 25 lat poziom stopy 
bezrobocia? Jaki skutek wywiera obecny stan rynku pracy na 
branżę logistyczną i jak stawiać czoła i zapobiegać potencjal-
nym trudnościom?

W niniejszym raporcie prezentujemy analizę sektora pod ką-
tem rynku pracy, jak również trendy związane z jego rozwojem.

zapraszamy do lektury.

Anna 
Staniszewska
Dyrektor Działu 
Anal iz Rynkowych 
i  Doradztwa

Europa Środkowo-
Wschodnia

BNP Paribas Real 
Estate
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RynEk magazynoWy W PolSCE

odpowiada 200 000 m2 powierzchni magazynowej2
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Na koniec pierwszego kwartału 2017 roku całkowita podaż nowoczesnych powierzchni 
magazynowych w Polsce przekroczyła 11,5 mln m kw. Oznacza to, że w ciągu dekady zasoby 
zwiększyły się ponad dwukrotnie. Gwałtowny przyrost powierzchni nastąpił po 2013 roku – od 
tego czasu rynek wzrósł o ponad 48%. Tempo z pewnością nie zwolni w najbliższym czasie, 
o czym świadczyć może łączna wielkość projektów w budowie wynosząca 1,3 mln m kw. 
zachętę dla deweloperów stanowi na pewno niski udział niewynajętej powierzchni,  
oscylujący w ostatnich latach wokół 6%.

Źródła: 
1. Gus, stan na maj 2017 r.
2. BNP Paribas Real Estate, stan na i kwartał 2017 r.
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z CzEGo wynikA obECnA 
SytuACjA nA Rynku?

E-COMMERCE

TRANSPORT 

LOGISTYKA 
TRANSGRANICZNA

POPYT

DOSTĘPNOŚĆ 
GRUNTÓW

popyt
Polska to największy kraj Europy Środkowo-Wschodniej. 
Liczący ponad 38 milionów konsumentów rynek osiąga 
w kolejnych latach coraz szybszy wzrost konsumpcji w sektorze 
gospodarstw domowych. (2,6% – 2014, 3,0% –2015, 3,8% 
– 2016). W maju 2017 roku odnotowano również najlepsze 
w historii wskaźniki dotyczące oceny realizacji przez Polaków 
potrzeb konsumpcyjnych. Opracowane przez Gus badanie 
pokazuje poprawę nastrojów dotyczących zarówno bieżącej, jak 
i przyszłej konsumpcji. Jako przyczynę należy wskazać mniejsze 
ryzyko utraty pracy, wzrost wynagrodzeń oraz uruchomienie 
programu 500+.

e-commerce
Handel internetowy stał się 
jednym z dominujących sektorów 
napędzających popyt. Według 
szacunków branża e-commerce, po 
raz kolejny, odnotowała dwucyfrowy 
wzrost, który w 2016 r. osiągnął poziom 
15%. W pierwszym kwartale 2017 r. 
największymi budowanymi obiektami 
magazynowymi w Polsce były projekty 
typu BTs przeznaczone właśnie dla branży 
e-commerce. są to: Panattoni BTs amazon 
szczecin (161 000 m kw.), Panattoni 
BTs amazon sosnowiec (135 000 m kw.) 
i Goodmann BTs zalando (130 000 m kw.).

trAnsport 
Jednym z warunków koniecznych do 
rozwoju branży logistycznej jest dobrze 
rozwinięta infrastruktura drogowa. 
Rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu nie 
tylko zwiększa efektywność transportu 
ładunków, ale też kreuje powstawanie 
nowych lokalizacji, atrakcyjnych z punktu 
widzenia usług magazynowych. Najszybsze 
tempo budowy dróg ekspresowych 
i autostrad w Polsce przypadało na lata 
2011-2014. Oddano w tym okresie ponad 
1 500 km dróg szybkiego ruchu, co niemal 
podwoiło ich długość na terenie kraju. 
Biorąc pod uwagę, że wspomniany okres 
bezpośrednio poprzedzał obserwowany 
dziś boom w sektorze przemysłowo-
logistycznym, należy wskazać rozwój 
infrastruktury jako istotny czynnik 
wpływający na rozwój rynku. logistykA trAnsgrAnicznA

Polska, jako duży rynek konsumpcyjny ze stale modernizowaną 
infrastrukturą transportową oraz wciąż niskimi, w porównaniu z krajami 
Europy Zachodniej, kosztami pracy, staje się atrakcyjną lokalizacją dla 
centrów dystrybucyjnych firm operujących w więcej niż jednym państwie. 
Najlepszym tego przykładem mogą być największe w Polsce projekty magazynowe, 
powstające w okolicach szczecina, gdzie swoje placówki ulokowały wiodące firmy 
sektora handlu internetowego. Widocznym trendem jest również budowa obiektów 
logistycznych na zachód od Poznania i Wrocławia, które lokalizowane są w sposób 
umożliwiający sprawną działalność na terenie Niemiec i czech.

Dostępność gruntów
Zaletą Polski jest w dalszym ciągu 
szeroka dostępność terenów, 
które mogą być przeznaczone na 
inwestycje magazynowe. Większość firm 
deweloperskich operujących na polskim 
rynku zabezpieczyło tzw. banki ziemi, 
czyli grunty mogące być potencjalnie 
przeznaczone pod budowę magazynów. 
Dodatkowo zauważalna jest coraz częstsza 
przychylność władz lokalnych, które 
finansują lub współfinansują uzbrajanie 
terenów. Tworzenie nowych miejsc pracy 
oraz wsparcie lokalnego budżetu wpływami 
podatkowymi przekonuje samorządy do 
wyznaczania kolejnych obszarów inwestycji 
magazynowych.
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W okresie szybkiego rozwoju branży powstaje pytanie o to, kiedy nastąpi nasycenie 
rynku: czy należy się tego spodziewać w najbliższym czasie, czy raczej będziemy 
świadkami równie szybkiego wzrostu w kolejnych latach? 

częściowo odpowiedź na to pytanie może nam przynieść analiza sytuacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej. zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe jest ściśle związane z popytem, który zależy od wielkość rynku 
konsumenckiego. ilość powierzchni magazynowych przypadających na mieszkańca w krajach o zbliżonym stopniu roz-
woju daje obraz stopnia nasycenia na różnych rynkach. Relatywnie niski współczynnik nasycenia w Polsce sprawia, 
że rynek pozostanie chłonny w najbliższych latach, a absorbcja nowych powierzchni będzie następować bardzo szybko.

PolSka W REgIonIE
Kiedy nastąpi nasycenie rynku?

WARSZAWA

PRAGA

BUDAPESZT

BRATYSŁAWA

BUKARESZT

POLSKA

11 560 000

1 275 000 3,2-5,0 €

6,3%

CZECHY

6 500 000

391 000 3,5-6,0 €

4,4%

LEGENDA

Podaż pow. 
magazynowej (m²)

Powierzchnia 
w budowie (m²)

Zakres stawek 
czynszów typu prime*
za 1 m²/mies.

*Czynsze wywoławcze za nowoczesną 
powierzchnię magazynową 
w najlepszych lokalizacjach.

Stopa 
pustostanów

RUMUNIA

2 700 000

287 000 3,5-4,0 €

3,0%

WĘGRY

1 960 000

78 500 3,4-4,0 €

5,9%

SŁOWACJA

2 010 000

174 000 3,4-4,2 €

4,3%
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zdecydowana większość inwestycji 
magazynowych w Europie Środkowo-wschodniej 
finansowana jest przez firmy zagraniczne, 
najczęściej operujące już w Europie zachodniej.  
Na przełomie XX i XXi wieku położenie i niskie koszty pra-
cy sprawiły, że pierwszym wyborem międzynarodowych 
przedsiębiorstw decydujących się na lokalizację obiektów 
magazynowych w regionie stały się czechy. Okolice Pragi, 
a wraz z rozbudową infrastruktury drogowej także inne re-
jony, zaczęły być rozwijającymi się klastrami logistycznymi.

Tłumaczy to, dlaczego nasycenie u południowych sąsia-
dów znacząco wybija się na tle pozostałych krajów regionu. 
Różnica w stopniu nasycenia pokazuje jak duży potencjał 
mają pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz szybciej bogacące się 
społeczeństwo.

Rumunia, ze względu na położenie oraz mniej rozwiniętą 
sieć drogową, stanowi w dalszym ciągu rynek niedoinwe-
stowany. Biorąc jednak pod uwagę aktualne tempo rozwoju 
i liczbę ludności, rozwój branży w tym kraju ma szansę na-
stąpić zaskakująco szybko.
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Przed nami końcówka drugiego kwartału 2017 r. 
Potwierdzają się pozytywne tendencje na rynku 
– stopa bezrobocia wciąż spada, a większość 
firm informuje o dalszym wzroście zatrudnienia 
i planowanych inwestycjach.

kAndydAt dyktujE wARunki
Rynek pracy w Polsce dynamicznie się rozwija, organizacje ko-
rzystają z dobrej koniunktury, zwiększają liczbę pracowników, 
rozrastają się również terytorialnie. Polska jest atrakcyjnym „ką-
skiem” dla inwestorów, jednym z chętniej wybieranych europej-
skich lokalizacji dla biznesu. szczególnie intensywnie rozwija się 
rynek iT, nowoczesnych technologii, wiele nowych miejsc pracy 
pojawia się również w centrach nowoczesnych usług dla bizne-
su, logistyce czy firmach produkcyjnych. W tych ostatnich, poza 
znacznym wzrostem liczby pracowników produkcyjnych, może-
my zaobserwować ciekawe tendencje w kierunku rozwoju cen-
trów inżynieryjnych (zajmujących się zarówno rozwojem produk-
tów, jak i projektami inwestycyjnymi w regionie EMEa, a nawet 
w skali globalnej), co umacnia pozycję Polski, jako kraju z dużą 
pulą talentów. Nie słabnie również tendencja w zakresie centra-
lizacji procesów – wciąż najbardziej widoczna w księgowości, fi-
nansach, obsłudze klienta czy procesach HR, coraz częściej także 
w zakresie łańcucha dostaw.

Dynamika na rynku pracy stanowi ogromne wyzwanie dla praco-
dawców – trudnością jest nie tylko samo pozyskanie pracowni-
ków, ale ich zatrzymanie. Rok 2017 odznacza się dużą aktywnoś-
cią rekrutacyjną firm, co umacnia rynek kandydatów, na których 
czeka szeroki wybór ofert pracy. Duża konkurencyjność sprawia, 

że firmy muszą walczyć o talenty, ale też zadbać o rozwój za-
trudnionych pracowników, aby zapobiec ich odejściu. Pakiet be-
nefitów obejmujący prywatną opiekę medyczną i kartę sportową 
staje się standardem, który kandydaci często biorą za pewnik. 
coraz większą wagę przywiązują natomiast do innych świad-
czeń – elastycznych godzin pracy oraz możliwości (przynajmniej 
częściowej) pracy zdalnej.

Jednocześnie kandydaci, którzy mogą wybierać wśród ofert pra-
cy, często podnoszą swoje oczekiwania finansowe w stosunku do 
obecnych zarobków. Tym samym – dyktują warunki zatrudnienia. 
Jest to duże wyzwanie dla przyszłych pracodawców, którzy nie 
chcą stwarzać dysproporcji w zespołach między nowymi osoba-
mi a pracownikami zatrudnionymi od lat. Duża dynamika w za-
kresie wynagrodzeń wymaga od firm znacznej elastyczności oraz 
gotowości do kompromisowych rozwiązań. 

Rośnie również liczba kontrofert – pracodawcy świadomi trudno-
ści z pozyskaniem odpowiednich pracowników, coraz częściej de-
cydują się złożyć kontrofertę i zatrzymać pracownika rozważają-
cego zmianę pracy. zdarza się jednak, że jest to tylko tymczasowe 
rozwiązanie, które daje czas na znalezienie nowego pracownika. 

Jak zatem budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku? 
Na pewno poprzez skuteczny employer branding, wartości or-
ganizacji i rozwój pracowników. W tym zakresie liderami są 
firmy iT, które od dłuższego czasu inwestują w kampanie wi-
zerunkowe, zapewnienie pracownikom komfortowego miejsca 
pracy i atrakcyjnych benefitów. Warto jednak pamiętać, że naj-
lepszą reklamą są zadowoleni pracownicy – i odwrotnie, bardzo 
trudno skłonić kandydata do rozmów z organizacją, która ma 
nienajlepszą opinię, nawet jeśli w porze lunchu serwowane jest 
sushi, a w trakcie przerwy na pracowników czeka najlepiej wy-
posażony chill-out room. 

RynEk PRaCy W PolSCE 

PeRSPektyWA PRACoWnikóW – Co mA nAjWiękSZe ZnACZenie?*

*Pięć najczęściej wskazywanych aspektów
Źródło: Hays
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RynEk PRACy w SEktoRzE 
mAGAzynowym
sektor magazynowy wpisuje się w optymistyczne tendencje roz-
wojowe – rośnie liczba magazynów, zwłaszcza w Polsce cen-
tralnej, w regionie Bydgoszczy – Torunia, Poznania i na Górnym 
Śląsku. Firmy decydują się na zwiększenie powierzchni lub ich 
konsolidację, pojawiają się nowe obiekty, a zważając na rozwój 
e-handlu, branża prognozuje dalszy wzrost. 

Rynek TsL jest mocno konkurencyjny – firmy zmuszone są do cią-
głej optymalizacji kosztów oraz usprawniania procesów, oczeki-
wania klientów są wysokie i wciąż rosną. Organizacje poszukując 
pracowników na stanowiska menedżerskie, zwracają uwagę na 
ich wcześniejsze doświadczenia w zakresie optymalizacji proce-
sów logistycznych, znajomość metodologii Lean i praktycznego 
doświadczenia w jej wdrażaniu. W przypadku stanowisk zwią-
zanych z zarządzeniem magazynem, liczą się również doświad-
czenia w zarządzaniu konkretną grupą osób, pracą na magazy-
nie wysokiego/ niskiego składowania, specyfiką poszczególnych 
procesów magazynowych oraz w pracy w systemach ERP, WMs, 
ze skanerami, iR, bądź wykorzystaniem innych nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych. Poza językiem angielskim, coraz 
częściej wymagana jest komunikatywna znajomość drugiego ję-
zyka obcego – najczęściej niemieckiego lub rosyjskiego. Jest to 

szczególnie istotne w centrach realizacji zamówień, gdzie poszu-
kiwani są specjaliści z unikalnymi umiejętnościami lingwistycz-
nymi. W przypadku dostawców usług logistycznych, doceniane są 
natomiast kompetencje sprzedażowe. interesujące oferty pracy 
czekają również na kandydatów z doświadczeniem w transporcie 
intermodalnym oraz w logistyce kontraktowej.

Patrząc na ogół stanowisk specjalistycznych i menedżerskich bar-
dzo ważne są także kompetencje miękkie – wysoki poziom ela-
styczności, umiejętności komunikacyjne oraz odporność na stres 
i pracę pod presją czasu w dynamicznym i zmiennym środowisku. 

Warto jednocześnie podkreślić, że w ciągu najbliższych pięciu lat 
szacowany jest spadek liczby osób w wieku produkcyjnym w Pol-
sce o niemal 1,4 mln. W 2050 roku będzie to różnica nawet 8 mln. 
Już dziś brakuje osób z wymaganymi uprawnieniami i doświad-
czeniem w obsłudze konkretnych urządzeń. W dobie rozwoju go-
spodarczego i dużych możliwości zawodowych na rynku, coraz 
trudniej również o pracowników tymczasowych – podczas gdy 
jest to jedno z popularniejszych rozwiązań stosowanych w fir-
mach, które muszą radzić sobie z sezonowym wzrostem popytu. 
Rozwiązaniem może stać się postępująca automatyzacja, która 
z pewnością jest szansą na jeszcze lepsze wykorzystanie i zop-
tymalizowanie usług logistycznych oraz wyeliminowanie wielu 
błędów związanych z czynnikiem ludzkim. 

jAkiCh komPetenCji nAjbARdZiej PotRZebuje FiRmA? (%)*

PoZySkAnie jAkiCh komPetenCji jeSt dlA FiRmy nAjtRudniejSZe? (%)*

*Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi
Źródło: Hays

AnnA Szewczyk 
Senior Consultant Engineering 
w Hays Poland Sp. z o.o.

Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego 
należącą do międzynarodowej grupy Hays plc, 
która jest największą na świecie firmą zajmującą 
się rekrutacją specjalistyczną. Działając na rynku 
rekrutacyjnym od ponad 40 lat, Hays posiada 251 
biur w 33 krajach. 
Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest ponad 
250 osób w biurach w Warszawie, katowicach, 
Wrocławiu, krakowie, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu 
oraz szczecinie.
Świadczymy dopasowane do wymagań klienta 
usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej 
pozyskując najlepszych kandydatów do pracy 
stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. 
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PRaCoWnIk zE WSChodu
LiCzbA wAkAtów wzRAStA
Według danych Gus, na koniec pierwszego kwartału 2017 roku 
liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła około 120 tysięcy. 
Oznacza to wzrost w porównaniu do i kw. 2016 roku o 33,4%, 
i stanowi najwyższy odnotwany wynik w historii. Od stycznia do 
marca powstała też rekordowa liczba nowych miejsc pracy – 226 
tysięcy, przy likwidacji niecałych 79 tysięcy. Ponadto większość 
firm deklaruje dalszy wzrost zatrudnienia.

PoLAków ubywA 

Według prognoz Gus do 2050 roku liczba Polaków zmniejszy się 
o ponad 3,6 miliona, a udział ludności w wieku produkcyjnym 
(15-64 lata) w stosunku do ogółu ulegnie obniżeniu z 69% do 
56%. Rok 2016 był piątym z kolei, w którym odnotowano spadek 
liczby ludności. Główną przyczyną takiego stanu jest obecna sy-
tuacja demograficzna. Od 2013 roku przyrost naturalny w Polsce 
jest ujemny. W dalszym ciągu też więcej osób wyjeżdża na za-
chód niż wraca, jednak rekompensowane jest to przez napływ 
imigrantów ze wschodu, głównie z ukrainy, dzięki czemu w 2016 
roku po raz pierwszy w powojennej historii Polski saldo migracji 
osiągnęło dodatni rezultat. 

nowA fALA imiGRAntów
W ciągu zaledwie dwóch lat liczba pracowników zza wschodniej 
granicy ulegała potrojeniu i szacuję się ją obecnie na 1,2 – 1,3 mi-
liona. Bezpośrednią przyczynę wzrostu migracji stanowi konflikt 
zbrojny we wschodniej i południowej ukrainie oraz związany z nim 
kryzys gospodarczy doprowadzający m. in. do dewaluacji hrywny. 

Badanie NBP Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce podkreśla 
odmiennych charakter dzisiejszych migracji od tych sprzed 2014 
roku. Obecnie do Polski przyjeżdżają osoby znacznie młodsze, 
średni wiek to 33 lata (43 lata przed 2014 r.). znacznie większy 
udział stanowią też mężczyźni – 58% (33% przed 2014 r.). Wyraź-
nie wzrósł wśród migrantów również odsetek osób stanu wol-
nego oraz nieposiadających dzieci, co może oznaczać, że część 
z obecnie pracujących w Polsce nie będzie miała motywacji do 
powrotu na ukrainę. 

ukRAińCy nA Rynku PRACy 

Biorąc pod uwagę obecny niedobór siły roboczej na polskim ryn-
ku obecność pracowników ze wschodu daje wielu firmom jedyną 
możliwość rozwoju działalności. ukraińcy nie tylko zaspokajają 
ogromne zapotrzebowanie na pracę, ale też hamują wzrost płac, 
którego bardzo obawiają się dzisiejsi pracodawcy. Jednak coraz 
częściej imigranci znajdują zatrudnienie nie dlatego, że mają niż-

sze oczekiwania finansowe, ale, że w ogóle chcą pracować. Praco-
dawcy przyznają, że w obliczu szybkiego rozwoju rynku, znalezie-
nie wystarczającej liczby chętnych do pracy stanowi wyzwanie lub 
staje się nawet niemożliwe. Dlatego tworzone są całe linie produk-
cyjne oparte na ukraińskojęzycznych pracownikach, a ich płace nie 
różnią się od wynagrodzeń pozostałych zatrudnionych. 

niE tyLko RobotniCy
Nie wszyscy migranci przyjeżdżają w celach wyłącznie zarobko-
wych. W ostatnich trzech latach znacząco wzrosła na polskich 
uczelniach liczba studentów pochodzących z ukrainy. Według 
badań NBP połowa z nich poza studiami jest również aktywna 
na rynku pracy, a duża część ma zamiar podjęcia zatrudnienia. 
Wśród tej grupy aż 69% badanych deklaruje, że w przyszłości chce 
pracować w Polsce lub przynajmniej częściowo być zawodowo 
związanym z Polską. są to bardzo optymistyczne dane biorąc pod 
uwagę czekający nas kryzys demograficzny. Pytanie brzmi: czy 
Polska będzie miała wystarczająco mocne atuty, aby zatrzymać 
pracownika? To istotna kwestia biorąc pod uwagę zniesienie dla 
obywateli ukrainy wiz do strefy schengen, które weszło w życie 
11 czerwca tego roku. Do tej pory regulacje prawne sprawiały, że 
dużo łatwiej było otrzymać pracę w Polsce niż w innych krajach 
unii. zniesienie wiz oznacza większą konkurencję o pracownika. 
czy bezpośrednie sąsiedztwo i podobieństwo języka sprawią, że 
pracownicy z ukrainy pozostaną w Polsce? czas pokaże.

Wolne miejSCA PRACy WedŁuG WybRAnyCh SekCji Pkd  
nA konieC i kWARtAŁu 2017 R.

RodZAj WykonyWAnej PRACy

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel; naprawa pojazdów
samochodowych

Transport i gospodarka magazynowa

30 000

18 800

18 100

9 700

70,7%

23,8%
3,7% 1,7%

prace proste

robotnik / 
rzemieślnik wykwali�kowany

specjalista

menadżer

Źródło: Gus, Popyt na pracę w I kwartale 2017 roku

Źródło: NBP, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce, badanie zrealizowane w 2015 r.
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Źródło: BNP Paribas Real Estate

okIEm EkSPERTa bRanży E-CommERCE

TomASz HAbigieR
Dyrektor Operacyjny, eMAG

Doświadczenie z projektów rekrutacyjnych prowadzonych 
w okresie ostatnich 12 miesięcy pozwalają śmiało potwierdzić 
powszechnie panującą obecnie opinię, iż mamy do czynienia 
z rynkiem pracownika. Pracownicy oprócz rosnących wyma-
gań dotyczących wynagrodzenia zwracają coraz większą uwa-
gę na tzw. pozapłacowe warunki zatrudnienia, często niema-
terialne jak np. warunki czy atmosfera pracy.

Trudności w pozyskaniu siły roboczej skłaniają do zintensyfiko-
wania działań nad poprawą efektywności pracowników. Mogą 
mieć one charakter krótkookresowy jak poprawa funkcjono-
wania podstawowych narzędzi, urządzeń; powiązanie wysoko-
ści premii z wynikami pracy, poprawa organizacji pracy oraz 
długookresowy jak zastosowanie automatyki dedykowanej dla 
branży e-commerce, dopasowanie layoutu centrum dystrybu-
cyjnego do realnych przepływów zarówno w codziennej pracy,  
jak i podczas szczytowych okresów czy zastosowanie systemu 
WMs nowszej generacji.

Jednym ze wskaźników efektywności procesów logistyczno-ma-
gazynowych jest współczynnik powierzchni magazynowej przy-
padającej na 1 pracownika. Na podstawie mojego doświadczenia 
uważam, że w branży e-commerce nie powinien być on wyższy 
niż 100, czyli na jednego pracownika nie powinno przypadać 
mniej niż 100 metrów kwadratowych. Dla codziennych operacji 
optymalny wskaźnik wynosi około 70, czyli 150 pracowników na 

każde 10 tysięcy metrów, a w sezonie wysokim, przypadającym 
na okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia, powinien 
spadać nawet poniżej 50.

branża e-commerce stanowi obecnie jeden  
z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. 
Stanowi zatem dobry obszar ekspansji powierzchni 
magazynowych przygotowanych specjalnie do wsparcia 
specyficznych potrzeb branży – elastyczność, szybkość 
działania, świetna organizacja, dobra lokalizacja.

eMaG jest jednym z największych
sklepów internetowych w regionie.
Działamy w Polsce, na Węgrzech,
w Rumunii i Bułgarii. eMaG to
organizacja, w której mimo 15 lat
obecności na rynku wciąż panuje
kultura start-upu.

oPtymAlnA liCZbA PRACoWnikóW PRZyPAdAjąCyCh nA 10 000 m kW. mAGAZynu

200 pracowników

E-COMMERCE
SEZON WYSOKI

KLASYCZNY MAGAZYN
SKŁADOWANIE

20 pracowników 150 pracowników

E-COMMERCE
POZIOM OPTYMALNY

E-commerce potrzebuje ludzi
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Co PRzyCiąGA do mAGAzynu?
Odpowiedzi na pytanie jak ważne są poszczególne aspekty 
w procesie wyboru magazynu wyłoniły 3 grupy czynników. zde-
cydowanie najistotniejszymi parametrami dla branży logistycz-
nej są: dostęp do pracowników wykonujących prace proste oraz 
infrastruktura komunikacyjna, określane jako ważne lub bardzo 
ważne przez odpowiednio 95% i 100% respondentów.

Druga grupa czynników obejmuje parametry techniczne maga-
zynu i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Te kategorie 
oceniano zdecydowanie częściej jako ważne, niż bardzo ważne, 
jednak w dalszym ciągu niemal 100% ankietowanych bierze je 
pod uwagę w procesie wyboru magazynu.

Ostatnią wyróżnioną grupę stanowią aspekty oceniane wielo-
krotnie jako ważne jednak nie stanowiące głównego czynnika dla 
branży logistycznej. są to: standard biur i pomieszczeń socjal-
nych oraz bliskość dużych ośrodków miejskich.

Jako inne warunki wpływające na atrakcyjność projektu wskazy-
wano również przynależność do stref przemysłowych, możliwość 
powiększenia powierzchni, duże place manewrowe, czy dostęp 
do szybkiego internetu światłowodowego.

Co dALEj?
Wyniki badania są o tyle zaskakujące, że aspekty związane z sy-
tuacją na rynku pracowniczym, choć zawsze uważane za istotne, 
zaczynają odgrywać w branży logistycznej pierwsze skrzypce. 
95% ankietowanych sugeruje się dostępnością pracowników wy-
konujących tzw. prace proste przy wyborze lokalizacji magazy-
nowej, co jest drugim najważniejszym kryterium po rozwiniętej 
infrastrukturze transportowej. Większość firm już teraz zabiega 
o pracownika oferując konkretne benefity pozapłacowe, a co trze-
cia ułatwia start imigrantom zza wschodniej granicy.

Jednocześnie dobra koniunktura zachęca firmy do dalszego roz-
woju, a tym samym zwiększania zatrudnienia. Niemal pewnym 
jest zatem powstawanie nowych lokalizacji magazynowych 
z większą dostępnością pracowników, a wzrost wynagrodzeń, 
wskazany jako jeden z najważniejszych zagrożeń dla branży, jest 
całkowicie realny.

zAGRożEniA
Podczas badania zapytano przedstawicieli branży o potencjal-
ne zagrożenia sektora magazynowo-logistycznego w Polsce. 
Odpowiedzi respondentów zdecydowanie wskazały trzy obsza-
ry, stanowiące potencjalne bariery rozwoju. Najczęściej wska-
zywanym czynnikiem wybranym przez 74% ankietowanych był 
niedobór siły roboczej na rynku. Drugim aspektem ściśle zwią-
zanym z pierwszym jest wzrost kosztów pracy (68%). kolejnym 
wybranym zagrożeniem była wysoka konkurencja, której obawia 
się 42% firm. Jako pozostałe potencjalne zagrożenia wskazano 
również: ryzyko spadku popytu, trudności ze znalezieniem po-
wierzchni magazynowej i niekorzystne regulacje prawne takie jak 
ograniczenie handlu w niedzielę.

jAk PRzyCiąGnąć PRACownikA?
63% badanych deklaruje podejmowanie działań mających na celu 
zwiększenie swojej atrakcyjności, jako pracodawcy. Do najpopu-
larniejszych działań tego typu należą: organizacja transportu dla 
pracowników (58%) oraz zapewnienie dostępu do stołówki, kantyny 
(50%). ciekawym trendem jest również fakt, że co trzecia firma lo-
gistyczna zabiegająca o pracownika, dostosowuje rekrutację i sta-
nowiska pracy do języka ukraińskiego lub rosyjskiego, a co czwarta 
zakłada przedszkola pracownicze w obrębie zakładu pracy. 

Poza tym należy wymienić również inne formy przyciągania pra-
cowników takie jak pakiety benefitów pozapłacowych obejmują-
cych np. opiekę medyczną, czy popularne za granicą programy 
poleceń pracowniczych.

jAkiE PLAny?
zdecydowana większość ankietowanych wyraża pozytywne na-
stroje dotyczące przyszłości prowadzonej działalności. 84% re-
spondentów przewiduje zwiększenie zatrudnienia, a 64% myśli 
o powiększeniu aktualnie wynajmowanej powierzchni. skutkować 
to będzie podtrzymaniem dobrej koniunktury w najbliższym cza-
sie. Oznacza to również coraz bardziej intensywne zabieganie 
firm o pracownika i poszukiwanie nowych lokalizacji, wyróżniają-
cych się większym dostępem do siły roboczej.

Branża logistyczna pozostaje liderem pod względem udziału w zapotrzebowaniu na 
powierzchnie magazynowe w Polsce. W przeprowadzonym przez BNP Paribas Real Estate 
badaniu zapytaliśmy firmy z tego sektora o kilka aspektów związanych z aktualną sytuacją 
na rynku magazynowym w Polsce.

PunkT WIdzEnIa logISTyka 
Jak niskie bezrobocie wpływa na sytuację najemcy
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58%

32%
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68%
79%
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44%
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5%

32%

50%
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Co PRzyCiąGA do mAGAzynu?

Co dALEj?

jAk PRzyCiąGnąć PRACownikA?

zAGRożEniA

WAGA kRyteRióW WyboRu mAGAZynu (Z WyŁąCZeniem koSZtu WynAjmu)

PlAny RoZWoju bRAnŻy loGiStyCZnej W PeRSPektyWie nAjbliŻSZeGo Roku

dZiAŁAniA PodejmoWAne PRZeZ FiRmy loGiStyCZne W Celu ZWiękSZeniA SWojej AtRAkCyjnoŚCi jAko PRACodAWCy*

PotenCjAlne bARieRy RoZWoju bRAnŻy loGiStyCZnej

NIEDOBÓR SIŁY ROBOCZEJ

WZROST KOSZTÓW PRACY

WYSOKA KONKURENCJA

74%

68%

42%

5%
11%

37%
47%

4%
16%

16%

32%
32%TAK, Z PEWNOŚCIĄ

PRAWDOPODOBNIE TAK

TRUDNO POWIEDZIEĆ

PRAWDOPODOBNIE NIE

ZDECYDOWANIE NIE

Zwiększenie
zatrudnienia

PLANY W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZEGO ROKU

Zwiększenie wielkości 
wynajmowanych 
powierzchni

% odpowiedzi �rm z branży

*Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
Źródło: BNP Paribas Real Estate, wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli branży logistycznej, maj 2017 r.

wyniki AnkiEty

pracodawców
deklaruje
działania

67% 58% 50%
33% 25%

Transport 
dla pracowników

Stołówka Przedszkola
pracownicze

Wprowadzenie języka 
ukraińskiego / rosyjskiego
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bnP Paribas Real estate 
BNP Paribas Real Estate to wiodąca, międzynarodowa firma doradcza będąca liderem na wielu rynkach 
nieruchomości, świadcząca kompleksowe usługi obejmujące cały cykl życia nieruchomości w zakresie 
developmentu, transakcji, doradztwa, wycen, zarządzania nieruchomościami i zarządzania procesem 
inwestycyjnym. 3 900 ekspertów na terenie 36 krajów wdraża globalną wizję i dostarcza klientom 
specjalistyczną wiedzę popartą doświadczeniem na rynkach lokalnych. 

Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas Real Estate świadczy usługi w zakresie: Rynki 
kapitałowe, zarządzanie Nieruchomościami, Wynajem Powierzchni komercyjnych, Wyceny i Transakcje. 
Wszystkie serwisy wspierane są przez Dział analiz Rynkowych i Doradztwa, który dostarcza informacji 
ułatwiając klientom BNP Paribas Real Estate podejmowanie najlepszych długoterminowych decyzji 
biznesowych.

Więcej informacji na stronach: www.realestate.bnpparibas.com, www.realestate.bnpparibas.pl.
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